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WESTLAND (NL) - Politieteam Westland wil met behulp van Geocaching meer mensen alert maken op
verdachte situaties door caches te verstoppen op plekken waar bijvoorbeeld inbrekers of
overlastgevers regelmatig huishouden.
Agenten hebben in de week van 14 december al twee caches in het Westland verstopt. De komende
tijd plaatsen collega’s steeds nieuwe Geocaches, tot in bijna iedere dorpskern in het Westland een
cache verscholen ligt. Ook in de gemeente Midden-Delfland hoopt de politie binnenkort caches te
verstoppen. Hierover zijn politie en gemeente nog met elkaar in gesprek.
Zie je iets verdachts? Bel 112!
De politie stimuleert Geocachers via 1-1-2 een melding bij de politie te maken als ze tijdens het
Geocachen iets verdachts zien. De caches liggen op plaatsen waar volgens de politiesystemen vaker
sprake is van criminaliteit als woninginbraak of ernstige overlast. De politie kan direct in actie komen,
zeker als de Geocacher een goed signalement of duidelijke vluchtrichting van de dader geeft. Ook
kunnen ze, als hun eigen veiligheid het toelaat, een foto of film met hun smartphone maken.
Sparen voor een politiegadget
In iedere cache vind je ook een stempel voor je stempelkaart. Deze kaart kun je uitprinten door op de
link hierboven te klikken of je kan ze ophalen op het politiebureau aan de Vierschaar 1 in Naaldwijk.
Heb je een volle stempelkaart? Lever deze dan tijdens de openingstijden in aan bureau Westland, in
ruil voor een politiegadget. Er zijn gadgets voor jong en oud.
Naar: “Politie Westland zet Geocaching in tegen criminaliteit en overlast” - politie.nl
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2018 loopt ten einde… het is mooi geweest. Maar afsluiten doe je in schoonheid, of niet misschien?
Net zoals de afgelopen jaren al het geval was, kan je ook dit jaar een souvenir voor op je profiel
verdienen als je minstens één Geocache vindt of een officieel geregistreerd event bijwoont op 31
december, de laatste dag van het jaar en dus ook de laatste dag van 2018 om te gaan Geocachen. En
daarmee is die dag dus ook je laatste kans om dat ene record te breken dat je dit jaar wou vestigen,
om dat ene mooie stukje natuur dit jaar nog te ontdekken waar je al lang eens wilt gaan kijken, om voor
een laatste keer dit jaar je bevriende Geocachers te zien en hen al de beste wensen te geven voor het
nieuwe jaar dat voor de deur staat.
Maar dat nieuwe jaar moet je ongetwijfeld al meteen goed inzetten. Of het nu is met een memorabele
Geocache, een stevig rondje of een geweldige meet & greet, het maakt niet uit, zolang je er maar
plezier aan beleeft. En net zoals op de laatste dag van 2018 kan je ook op de eerste dag van 2019 een
souvenir verdienen. Dat doe je (opnieuw) door minstens één Geocache te loggen of door een event bij
te wonen (en uiteraard ook te loggen) dat gepubliceerd werd op geocaching.com (uiteraard kan je ook
de app gebruiken om caches en events te vinden).
Waar zit je eigenlijk nog op te wachten? Tijd om plannen te maken en van 31 december 2018 en ook
1 januari 2019 twee topdagen te maken!
Oh ja, voor we het vergeten… het kan geen kwaad van andere Geocachers bij je plannen te betrekken,
ze zullen het zeker niet erg vinden ☺
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Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij
‘stefanvanbael’. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview.

Je hebt je eerste cache ongeveer zes jaar geleden gevonden. Wat herinner je je daar nog van?
Dat ik het toen een vreemde hobby vond. (lacht) In 2013 was ik coach van een scholierenploeg bij de
korfbal en een van de ouders (gekend op geocaching.com als speeding devil) deed deze leuke hobby,
zo heb ik het geocachen ontdekt. In het begin was er nog wel wat aarzeling, maar na een eerste
eventje ammobox werpen in het Antwerpse begon ik er steeds meer zin in te krijgen.
Sinds die eerste cache ben je er steeds meer gaan zoeken en vind je er ook ieder jaar weer meer. Ik zie
een stijgende lijn in het aantal vondsten per jaar. Ben je van plan die trend door te zetten in 2019?
Ik denk dat 2019 iets minder gaat worden door familiale omstandigheden. Misschien rond de vroege
zomer dat het tij kan keren in 2019, maar dat valt nog af te wachten. Ook vanwege mijn job zal ik
komend jaar minder tijd hebben. Maar ik ga hoe dan ook wel proberen zoveel mogelijk op pad te
gaan om te Geocachen.
De afgelopen jaren heb je ook redelijk veel events georganiseerd of er aan meegeholpen. Ga je dat in
het nieuwe jaar ook blijven doen?
Ik heb dit jaar het laatste winter event georganiseerd in Herenthout. Ik weet dat iedereen nog naar een
zesde editie verlangt, maar ik heb toch besloten een sabbatjaar in te lassen. Ik sluit natuurlijk niet uit
dat ik nog eens een kleine meet & greet organiseer hier of daar, maar 2019 zal zeker niet het jaar
worden van de grote events.
Komend jaar help ik echter wel mee aan de MEGA van Birre’s Camper Friends: Welcome To Belgium
2019 (GC7TT10). Er zijn natuurlijk nog wel wat events waar ik aan meehelp. Zo is er in februari
bijvoorbeeld het event Eat Sleap Cache Repeat (GC7ZR0M).
Uiteraard zal je me ook nog regelmatig tegenkomen bij GeoTea, daar bestaat geen twijfel over.
Van alle events die je al georganiseerd heeft, welke blijft je het beste bij?
Ons winter event van deze maand. Het doet enorm veel deugd om alle positieve logs en verhalen
hierover te lezen. Dit jaar hadden we trouwens ook een enorm sterk team, het was ongelooflijk hoe
goed ons team aan elkaar hing, we waren dit jaar een geoliede machine!
Een zesde editie van het winter event zal er dus niet komen, maar zou er ooit misschien nog een ander
event (Summer is coming, ik zeg zo maar iets) komen van jullie huidige team?
Ik kan nog niet veel verklappen maar 2020 staat alvast in onze agenda.
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“

Het doet enorm veel

Welk soort Geocaches doe je het liefst?

deugd om alle positieve

Ik doe het liefst een leuke trail in een bosrijke omgeving.

logs en verhalen

Een leuke multi kan me ook wel bekoren. En ik ga enorm

te lezen.

graag nachtcachen met mijn vrienden.

Welke cache blijft je sinds je begonnen bent nog altijd het beste bij?
Witch K-Night 2 (GC42G0M), één van mijn eerste nachtcaches
en nog steeds een van mijnn toppers. Ik heb deze ondertussen
al vijf keer gelopen, en hij verwondert me nog elke keer.
Heb je zelf al Geocaches verstopt en/of trackables de wereld in
gestuurd?
Ik heb verschillende trails liggen (ook geo-arts) en heb ook een
aantal travel bugs die ik er op uit gestuurd heb.
Zijn er al zaken die je door het Geocachen hebt bijgeleerd?
Zeker en vast, vooral verschillende methodes om puzzels op te
kunnen lossen.
Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis
weggeweest om te gaan Geocachen? Of heb je jouw vakantie al
eens gecombineerd met Geocaching?
Heel zeker, een weekendje weg of vakantie betekent altijd
Geocachen ;)
Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?

“The Christmas Tree” geo-art van TeamHuirtuit,
waar stefanvanbael deel van uitmaakt

Dat sommige mensen geen respect meer tonen voor al het werk dat je als CO in hun hobby steekt.
Van harte bedankt voor je antwoorden, stefanvanbael!
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Doorheen de jaren zijn souvenirs een leuk hebbedingetje geworden voor op je profiel, en je kan ze
verdienen op allerhande manieren. De misschien wel gemakkelijkste souvenirs om te verdienen zijn
landsouvenirs. Deze verdien je door een Geocache te vinden of een event bij te wonen in een land dat
al een souvenir heeft. België en Nederland hebben beiden al zo’n souvenir. In onder andere Duitsland
en de Verenigde Staten gaat het zelfs nog een tikje verder: daar kan je een souvenir verdienen voor
iedere staat waar je al bent gaan Geocachen.
Er zijn echter nog steeds landen die geen souvenir hebben, maar ieder jaar zorgt geocaching.com
ervoor dat er steeds meer landen een ‘persoonlijk’ souvenir hebben. In 2018 zagen daardoor 5 nieuwe
souvenirs het levenslicht. Hieronder sommen we ze op en geven we een korte inleiding voor ieder land
dat een souvenir kreeg in 2018.

Uitgerekt langs de westkust van Zuid-Amerika ligt Chili, een land
dat van noord naar zuid ruim 4.620 km beslaat en daarmee ook
beweert het langste land ter wereld te zijn. Een paar pittige
feitjes over Chili:


In Chili kan je de droogste plek ter wereld terugvinden. In

bepaalde delen van de Atacamawoestijn is volgens wetenschappers misschien nog nooit een druppel regen gevallen.
Deze woestijn is trouwens ook de langst bestaande woestijn ter
wereld, hij is al meer dan 3 miljoen jaar oud!


Chili is één van de weinige landen ter wereld waar de

overheid onderzoek naar UFO’s financiert. Maar misschien is dat
niet onlogisch als je weet dat het noorden van Chili tot wel 300
nachten per jaar kent waarbij er geen wolken aan de hemel
terug te vinden zijn.


Chili kent een ongelooflijke biodiversiteit.
De verzameling inheemse dieren bestaat uit een
enorme lijst, gaande van pinguïns tot flamingo’s,
en van poema’s tot chinchilla’s. De kleinste
hertensoort ter wereld, de poedoe, kan je
trouwens ook terugvinden in Chili. Poedoes
wegen maar 6,4 tot 13,4 kg. Als dat niet weinig is...
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Er zijn meer dan 1000 actieve Geocaches te vinden in Chili. Wij geven je graag drie caches mee die
Groundspeak aanduidt als ‘niet te missen’.

Rapa Nui – Ahu Tongariki
EarthCache | GC7BGZT | by Mort | D1.5 / T2

Wist je dat Paaseiland eigenlijk Chileens
grondgebied is? Deze EarthCache ligt op
amper twee km van de steengroeve waar
de bekende moai beelden van Paaseiland
werden uitgehouwen.
Als je deze EarthCache doet, kom dan
vroeg in de ochtend. In de juiste periode
van het jaar komt de zon perfect achter de
beelden op en zorgt ze voor een
onvergetelijk schouwspel!

SuperCerca El Cerro San
Cristobal Gran Parque
Traditional | GCJ9KW | by robotbird | D2.5 / T2

Het is niet verrassend dat er pareltjes te vinden zijn in
Santiago, de hoofdstad van Chili. Dit tradje bevindt
zich in een pittoresk park hoog boven deze bruisende
metropool. Wanneer je in staat bent de cache te
vinden op een onbewolkte dag, dan zal je getrakteerd
worden op een uitzicht om nooit meer te vergeten.
En als je toch al daar bent, dan kan je gewoon niet
anders dan van deze geweldige cache te genieten met
een ‘mote con huesillo’ in je hand. Dat is een lokale
niet-alcoholische drank gemaakt met gedroogde
perziken (huesillo), water en kaneel. Eenmaal het
gekoeld is wordt het nog gemixt met vers gekookte
gepelde tarwe (mote). Het resultaat is een soort nectar, die zoet wordt gemaakt met behulp van suiker,
hoewel de suiker perfect vervangen kan worden door melasse (een stroopachtig bijproduct van de
productie van suiker uit suikerriet of suikerbieten).
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Lago Chungara
Traditional | GCTZ43 | by redgecco & clinamen | D2 / T4

Deze trad verdient zijn terreinwaarde
van 4 zonder enige twijfel. Hij bevindt
zich namelijk op een adembenemende
hoogte van 4.500 meter boven zeeniveau, hoog in het Lauca National
Park. Neem die adembenemend dus
maar vrij letterlijk…
Vanop ground zero kijk je onder
andere uit over een van de hoogst
gelegen meren ter wereld, Chungara
Lake, maar je krijgt ook een geweldig
zicht op de besneeuwde vulkaan
Parinacota er gratis bij.

Cyprus is het derde grootste en tevens meest
bevolkte eiland van de Middellandse Zee. Met
een oppervlakte van 9.251 vierkante kilometer en
meer dan 1,1 miljoen inwoners barst Cyprus van
de cultuur, die al 10.000 jaar aanwezig is…
Het ene moment ben je misschien de magnifieke
rotsachtige kust aan het verkennen, het andere
bevindt je je misschien op een archeologische
site en ben je geïntrigeerd door de historische rijkdom die je er kan vinden. Hier zijn in ieder geval drie
feiten die je interesse misschien wat kunnen prikkelen:


Beroemd om zijn spectaculaire stranden, zijn de kristalheldere Cypriotische wateren aangewezen
als een van de schoonste ter wereld dankzij het werk van de CMEPA (Cyprus Marine Environment
Protection Association). De temperatuur van het zeewater in open zee varieert van 16°C tijdens de
koudste periode van het jaar tot wel 27°C in augustus.

PAGINA 9



Cyprus is één van de vier landen in Europa waar men aan de linkerzijde van de weg rijdt. De
andere drie landen zijn het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta.



Met zoveel magie die rondzweeft door de lucht is het niet verwonderlijk dat Aphrodite, in de
oudheid de Griekse godin van liefde en schoonheid, tot leven zou zijn gekomen aan de kusten
aan de westzijde van het eiland.

Als je maar niet kan kiezen uit de ruim 1.100 actieve caches op Cyprus, dan geeft Groundspeak je met
plezier drie caches om je zeilen de juiste richting op te laten gaan.

Ghost Ship
Traditional | GC4KMPX | by white-star | D1.5 / T1.5

Op 7 oktober 2011 liep de Edro III, een 2.127 ton zwaar
vrachtschip met 9 bemanningsleden aan boord, vast tijdens
stormachtig weer in het Sea Caves gebied van Paphos aan
de westzijde van het eiland. Het schip dreef die nacht af
tijdens de storm tot het uiteindelijk vastliep op ongeveer 15
meter van de kust met de boeg stevig vastgeklemd tussen
enkele rotsen. De bemanning werd gered en kort daarop
werd ook de brandstof uit het schip gepompt om vervuiling
van het gebied, dat beschermd natuurgebied is, te voorkomen. Het is niet bekend of het schip ooit nog verwijderd
zal worden. Maar in de tussentijd doet het wel dienst als
een unieke toeristische attractie voor toeristen, bruiloften en uiteraard ook Geocachers.

Napa View
Traditional | GCZ6MV | by Brandi Sour | D2 / T2.5

Ayia Napa bevindt zich vlakbij het nationale park Cape
Gkreko in het oostelijke deel van Cyprus. De badplaats
heeft 27 stranden, waarvan er 14 de Blue Flag award
hebben gekregen voor hoge milieu-, onderwijs-, veiligheids- en toegankelijkheidsclassificaties, meer dan welk
ander resort in Cyprus dan ook. Het uitkijkpunt bij de
kerk van Sint-Epiphanios biedt een prachtig uitzicht over
de steeds groter wordende stad.
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Büyük Han
Traditional | GC6H09T | by TheSnowdens | D1.5 / T1.5
Büyük Han (“Geweldige Herberg”) is de grootste karavanserai in
Cyprus. Een karavanserai is een soort overnachtingsplek voor
karavanen, die in Centraal-Azië, Anatolië, het Midden-Oosten,
Noord-Afrika en op de Balkan voorkomt, bijvoorbeeld langs de
zijderoute. De functie van een karavanserai is een veilige overnachtingsplek te bieden voor reizende handelaren, hun waren
en hun dieren.
Deze karavanserai werd gebouwd in 1572. Hij bevindt zich in
Nicosia, de hoofdstad van het Griekse deel van het eiland. Dat is
trouwens de meest zuidelijke hoofdstad van de Europese Unie.
Nicosia wordt al meer dan 4.500 jaar bewoond. Tegenwoordig is deze ‘Han’ ground zero voor een tradje, maar
kan je er ook een bruisend kunstcentrum terugvinden. Daarbij worden de bovenste gastenkamers en de vroegere
stallen van de herberg gebruikt als kleine werkruimtes voor kunstenaars.

Zonnebadend langs de evenaar in Zuidoost-Azië
ligt Indonesië, de Smaragd van de Evenaar. Hier
zijn een paar feiten over dit prachtige land:


De Komodovaraan die in Indonesië te

vinden is, is de grootste hagedis ter wereld. Hij
kan tot 3 meter lang worden en tot 166 kilo
wegen. De komodovaraan komt voor in het
zuidoostelijke deel van Indonesië en leeft op het
eiland Komodo alsook in enkele reservaten op
het grotere eiland Flores en enkele kleinere omliggende eilanden. De varaan is pas in 1910 door biologen
ontdekt en beschreven.


Volgens het CIA World Factbook heeft Indonesië de tweede langste kustlijn ter wereld (55.000 km) na
Canada (200.000 km).



Indonesië werd het eerste ontwikkelingsland dat zijn eigen binnenlandse satellietsysteem, Palapa,
exploiteerde.
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Op dit moment zijn er 261 Geocaches actief in Indonesië. Hieronder vind je drie luar biasa (‘geweldige’)
Geocaches terug die je zeker niet mag missen als je Indonesië een bezoekje brengt.

Campuhan Ridge
Traditional | GC13DX7 | by urch | D1.2 / T2
Dit behoort tot één van de populairste en Instagramwaardige wandelingen in Bali. Om de cache te
kunnen vinden volg je een route van 1,5 km over
een heuvelrug die tussen twee rivieren in loopt.
Naar welke kant je ook kijkt tijdens de wandeling,
een wondermooi uitzicht heb je gegarandeerd. Er
is amper schaduw onderweg, dus vergeet je zeker
niet te beschermen tegen de zon, die verschroeiend
kan zijn hier. Plan je trip naar deze cache zeker vroeg
in de ochtend of wanneer de zon al bijna ondergaat,
want overdag heerst er een extreme hitte en een
ongelooflijk hoge luchtvochtigheid.

Crystal Bay
Traditional | GC281GD | by glogloman | D2 / T3
Een verbazend mooi wit zandstrand, helderblauw water en een ideale plek om te
snorkelen. Dit is zonder enige twijfel een
idyllisch plekje en je hebt het praktisch zeker
helemaal voor jou alleen, los van enkele lokale
bewoners en misschien een bootje dat voor de
kust voor anker is gegaan.
Dit fabelachtige strand bevindt zich aan de
westkust van Nusa Penida, één van de vele
kleine eilandjes die Indonesië rijk is.
Het eiland zou een wonder van de natuur zijn
en absoluut een must see. Wil je meer weten?
Bezoek dan zeker eens de Nederlandtalige
blog van Robbert op de website Backpack Blog via de link die je hieronder kan vinden.
https://www.backpackblog.nl/backpacken-nusa-penida-bezienswaardigheden
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Gunung Bromo
EarthCache | GC1VKKX | by pe3cek |
D2 / T3

Gunung Bromo (‘Berg Bromo’) is
een actieve vulkaan en maakt deel
uit van de Tengger Caldera
(Tenggermassief in het Nederlands)
in Oost-Java. Op een hoogte van
ongeveer 2.300 meter is het een
afmattende tocht naar het hoogste
punt van de bekendste toppen van
Indonesië.
Het park waar deze berg deel van
uitmaakt is vernoemd naar het
Tengger-koninkrijk.

Marokko staat bekend om zijn uitgestrekte woestijnlandschappen,
torenhoge bergen en oude steden. In hetzelfde land kan het zijn dat je
rilt van de kou, terwijl iemand anders zonnebrandcrème aanbrengt om
zich te beschermen tegen de zonnestralen. Veel Hollywoodfilms
werden hier opgenomen en Marokko herbergt ook negen UNESCOwerelderfgoedlocaties. Nu heeft het nog een iets extra om trots op te
zijn: een officieel Geocaching souvenir.
Een paar feiten over dit zonovergoten land:


Marrakech, ook gekend als de ‘Rode Stad’, heeft bescherming
tegen de zon nodig het hele jaar door vanwege de grote
intensiteit van de zonnestralen die ze er ervaren.



De stad Casablanca werd beroemd vanwege de Hollywoodfilm
die de naam van de stad droeg, waarin Humphrey Bogart en
Ingrid Bergman schitterden. Casablanca wordt beschouwd als
één van de beste films aller tijden en won de Academy Award voor Beste Film in 1942.



Marokko heeft zijn hoogte- en dieptepunten qua hoogte. Jebel Toubkal is het hoogste punt van het land op
een prominente 4.165 meter en op het laagste punt daalt Sebkha Tah onder de zeespiegel met 55 meter.
Dit land herbergt trouwens ook het hoogste skigebied van Afrika.
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In zo’n groot land is het misschien moeilijk om de beste
caches er uit te pikken. Groundspeak was zo vriendelijk al
een selectie voor jou te maken:

Ouzoud Waterfalls
EarthCache | GC21VQ7 | by Silvana | D2 / T2
De Ouzoud-watervallen bevinden zich in de belichaming
van een oase, omgeven door bomen en een levendig
woestijnleven. Dit is een meerlagig watervalsysteem en
de EarthCache ter plaatse laat je ontdekken hoe het zich
heeft gevormd.

By the clock
Traditional | GC6XQRB | by Aziz2002 | D1.5 / T1.5
De 20 meter hoge klokkentoren in het centrum van
Casablanca is een van de meest herkenbare
architecturale monumenten in de beroemde stad.
Als je door het gebied reist, zorg er dan voor dat je
deze nano zeker meepikt voordat je vertrekt. Oh ja,
vergeet zeker niet van een foto te maken… je wilt dit
mooie plein immers blijven herinneren.

Olive tree
Mystery Cache | GC5CCQ3 | by lingbeek | D4.5 / T4.5
De Menara-tuinen hebben een iconisch reflecterend
meer met op de achtergrond uitzicht op het Atlasgebergte. In de tuin staan verschillende olijfbomen en
als je geluk hebt, kun je misschien de juiste vinden, maar
we raden aan om de puzzel thuis eerst op te lossen.

PAGINA 14

De Verenigde Staten, waar het bijna twee decennia
geleden allemaal begon voor Geocaching…
Met 9,8 miljoen vierkante kilometer vol diverse geografie
heeft de VS de meeste ecoregio's van welk land dan ook,
waardoor het een geweldige speeltuin voor onze hobby
vormt. Van de Atlantische kust, over de prairies van de Great Plains tot het Cascade-gebergte in de Pacific
Northwest, er zijn veel unieke Geocaches te ontdekken.
Hoewel het waar is dat de Verenigde Staten de thuisbasis vormt van enkele van de oudste actieve Geocaches die
er nog steeds zijn, zoals de oudste Traditional, Multi, en de oudste nog bestaande cache met een driecijferige
GC-code, toch zijn er tal van andere geweldige caches die op je wachten van oost tot west, waar je ook bent.
Het aantal caches in de VS is enorm, maar Groundspeak wilt je met deze drie unieke caches zeker prikkelen:

Bridges & Arches of Central
Park
Multi-Cache | GC17MX1 | by addisonbr | D 3 / T 2
Deze geocache is een epische Multi-cache van 32
waypoints die je meeneemt op een reis door Central
Park in New York City. Elk waypoint richt zich op de
bruggen en bogen van het park die prachtig zijn
gemaakt en vaak over het hoofd worden gezien.
Central Park beslaat meer dan 3.2 vierkante kilometer
groen en recreatiegebied in het midden van
Manhattan, dus bereid je voor op een lange (maar
aangename) wandeling.

The Doctor Is In!
Traditional | GC6YDR6 | by Doctor Dolittle (Ron) and djwhouse (Dave) | D 2.5 / T 1.5
Voor dit avontuur is de TARDIS geland net ten noorden van Milwaukee, Wisconsin. Zijn gewone Yale-slot is
getransformeerd in een geheugenpuzzel bestaande uit vier lampjes die knipperen in steeds moeilijker wordende
patronen. Cachers die reizen met ’The Doctor’ moeten de patronen perfect herhalen. Alleen dan worden ze
beloond met flitsende lichten, het kenmerkende TARDIS-parkeerrem geluid en deuren die opengaan om het
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beroemde "groter aan de binnenkant" interieur
te onthullen.
Deze field puzzle werd in september van dit jaar
(2018) benoemd tot Geocache van de week
door Groundspeak. Sinds hij verscheen in juli
2017 werd hij al bijna 500 keer gelogd en kreeg
hij maar liefst 415 favorietpunten. Omgerekend
betekent dat dus dat ongeveer 85 procent van
alle cachers die hem loggen als gevonden ook
een favorietpunt geven.
Nog even ter verduidelijking: het gaat hier om
een ‘premium member only’ cache. Als je geen
premium lidmaatschap hebt, dan is deze cache
helaas niet voor jou weggelegd…

Mission 9: Tunnel of Light
Project APE Cache | GC1169 | by Project APE (maintained by Moun10Bike) | D 1 / T3
In 2001 werden veertien geocaches geplaatst in samenwerking met 20th Century Fox in het teken van de film
Planet of the Apes. ‘Missie 9: Tunnel of Light’ was een van die caches. Op ongeveer 100 kilometer ten oosten van
Seattle werd de container geplaatst door Geocaching HQ mede-oprichter Jeremy Irish en de vader van de
Geocoin, Moun10Bike. De cache werd meer dan 3.000 keer gevonden en overleefde een aantal kleine
probleempjes gedurende bijna 10 jaar. Helaas werd Mission 9, na te zijn ‘gemuggeld’ en vermist te zijn, in juni
2011 gearchiveerd.
Nadat hij in oktober 2016 werd teruggevonden door
toegewijde lokale cachers, werd Mission 9 opnieuw
geactiveerd op het 8e jaarlijkse Going Ape 2017
MEGA event op 19 augustus van dit jaar. Het is nu een
van slechts twee actieve APE-caches, samen met de
‘Mission 4: Southern Bowl’ in Brazilië.
Als je meer wilt weten over de zoektocht naar de
vermiste cache en hoe deze ‘opnieuw’ het levenslicht
zag, lees dan zeker de Geonews uitgaves van oktobernovember 2016 en maart 2017 een keer.
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Tot zover de vijf landen die in 2018 een eigen souvenir hebben gekregen. Maar nu rest ons nog een
aantal vragen…
Hoe kan ik het souvenir van een land verkrijgen op mijn profiel?
Dat is simpel, het enige dat je moet doen is een Geocache als gevonden loggen op geocaching.com
(eender welk cachetype, ook een event telt).
Ik ben in het verleden in een land geweest en heb er toen een cache gevonden. Krijg ik het souvenir van
dat land dan?
Jazeker, als je in het verleden bijvoorbeeld al een cache gevonden hebt in
Marokko, dan zal je automatisch het souvenir van Marokko bij op je profiel
Deze sterren geven aan wat de
krijgen.
moeilijkheid is van de opgave.

Moet ik mezelf ergens registreren om die souvenirs te verdienen?
Neen, alles gaat automatisch. Het enige dat je moet doen is een Geocache
loggen, van welk cachetype dan ook,
in het land waarvan je het souvenir wilt
verdienen.
En voor mocht je niet weten hoe de
souvenirs van België en Nederland er
uitzien, dan krijg je hierbij nog een
kleine opfrisser.
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Volg Geonews
op Facebook en
mis geen enkel
nieuwtje!

@GeonewsBelgieNederland
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Geonews wenst je een spetterend 2019 toe!
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Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en geniet van tal van voordelen:


Als eerste te weten komen wanneer er een nieuwe Geonews is



Deelnemen aan wedstrijden exclusief voor nieuwsbriefabonnees



De koppen van het magazine kennen nog voordat je het magazine opent



En nog veel meer!

Inschrijven kan via onze website:
www.geonews.be/subscribe

ADVERTENTIE
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In de rubriek Shoot! zullen in iedere uitgave de
ingestuurde foto’s komen te staan die de
redactie heeft uitgekozen. Van harte bedankt
aan iedereen die ons foto’s heeft toegestuurd.

Jouw foto in Geonews magazine?

Het kan! Bezorg ons je kiekjes via
info@geonews.be

© Brent Pulmans

© Bert De Greef
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Omdat een Geocacher goed moet zijn in logisch denken, doet de redactie
haar best om in iedere uitgave hersenbrekertjes te plaatsen. De oplossing
van de puzzels zijn te vinden op de laatste pagina van deze uitgave.
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Vul het diagram zodanig in dat op elke rij, in elke
kolom en in elk deelblok van 3x3 de cijfers 1
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t.e.m. 9 slechts één keer voorkomen. Elke sudoku
heeft een unieke oplossing.
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Deze sterren geven aan wat de
moeilijkheid is van de opgave.

BINAIRE PUZZEL
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Een binaire puzzel bestaat uit enkel
nullen en eentjes. In iedere rij en iedere
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kolom moeten even veel nullen als enen
staan, bijvoorbeeld: in een even puzzel
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van 10 rijen en 10 kolommen staan in
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iedere rij en iedere kolom vijf nullen en vijf
enen. Bovenop deze regel zijn er nog
twee regels: er mogen maximaal 2 nullen
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of 2 enen naast elkaar staan en identieke
rijen en kolommen zijn niet toegestaan.
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Zelf een idee voor een leuke puzzel?
Laat het ons weten via ons mailadres info@geonews.be
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Oplossingen
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Heb je altijd al eens in een magazine willen verschijnen?
Dit is je kans! Voor onze rubriek 'Meet the Geocacher' zoeken we
Geocachers die ons iets meer willen vertellen over hun avonturen en
hun dagelijkse leven als Geocacher.

Wat denk je? Je kan onze vragen beantwoorden
via deze link: bit.ly/2rZFRkE

We zijn je alvast heel dankbaar om ons interview in te vullen!

Geonews magazine
Jaargang 6, nummer 11

.be
www.geonews
.nl
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